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BESLUITENLIJST 
 

 

Besluitenlijst van de vergadering gehouden op 7 oktober 2022  

in de Trêveszaal van het ministerie van Algemene Zaken, 

aangevangen 's morgens om 11.45 uur 

en 's middags voortgezet 

  

_______________________ 

 

 
0. Vaststelling agenda 

Vastgesteld  
 

1a. Notulen van de vergadering van 9 september 2022 (nr.3773522)  

Aangehouden 
 

1b. P-Notulen van de vergadering van 9 september 2022 (nr.3773979)  

Vastgesteld 

 
1c. Notulen van de vergadering van 16 september 2022 (nr.3774010 en 

nr.3774397) 

Aangehouden 
 

1d. P-Notulen van de vergadering van 16 september 2022 (nr.3774155) 

Vastgesteld 
 

2. Verkenningen 

a. Problematiek Jeugdbescherming (Minister voor Rechtsbescherming) 

De raad heeft een discussie gewijd aan dit onderwerp.  

 
3. Oekraïne 

a. Conclusies RVI-OEK d.d. 5 oktober 2022 

Vastgesteld 
 

4. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie d.d. 4 oktober 2022, nr.37 
(Minister van BZ) 

1 BNC-fiche  
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1.1 Fiche 1: Aanbeveling raadsbesluit onderhandelingsmandaat verdrag 
kunstmatige intelligentie  

2 Informele Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Praag d.d. 

11 en 12 oktober 2022  
3 Raad Justitie en Binnenlandse Zaken Luxemburg d.d. 13 en 14 oktober 

2022 - Justitie - deel  
3.1 Richtlijn milieustrafrecht  
3.2 Europees Openbaar Ministerie  
3.3 Mogelijke oorlogsmisdrijven in Oekraïne en de strijd tegen 

straffeloosheid  
3.4 Juridische opleiding en zijn invloed op toegang tot justitie in de 

context van de rechtsstaat 
3.5 Werklunch: Behoud van fundamentele rechten in tijden van crisis  
3.6 Diversen: AI-aansprakelijkheidsrichtlijn  

3.7 Diversen: eerste rapport over toepassing en functioneren van de 
richtlijn voor gegevensbescherming bij rechtshandhaving 2016/680  

3.8 Diversen: workshop over grensoverschrijdende bescherming van 
kwetsbare volwassenen  

4 Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 13 en 14 oktober 2022 – 
Binnenlandse Zaken - deel 

4.1 Algemene staat van de Schengenzone  
4.2 Meerjarige strategische beleidscyclus voor Europees Geïntegreerd 

Grensbeheer (EIBM): conclusies  

4.3 Russische agressie tegen Oekraïne  
4.4 Werklunch: migratieroutes Westelijke Balkan  
4.5 Asiel en migratie  
4.6 Diversen: uitbreiding van de Schengenzone zonder interne 

grenscontroles  
4.7 Diversen: implementatie van interoperabiliteit  

5 Informele Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en 
Consumentenzaken Praag d.d. 13 en 14 oktober 2022 

5.1 Beleidsdebat: de impact van de oorlog in Oekraïne op de arbeidsmarkt 
en sociale zekerheid  

5.2 Beleidsdebat: energiearmoede  
6 Kamerbrief appreciatie uitvoeringsbesluit in het kader van MFK-

rechtsstaatsverordening  

 
b. Buitenlands beleid en internationale missies 

Aan de orde geweest. 
 

5. Nadere rapporten 

a. Nader rapport inzake wijziging van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod 
op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het 

uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten 
behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak 
witwassen) (Minister van Financiën)  

Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen bevat een aantal maatregelen 
die voortvloeien uit een breder plan van aanpak witwassen uit 2019. Dit 

plan van aanpak bevat verschillende maatregelen om de aanpak van 
witwassen te verbeteren. Deze maatregelen verhogen de barrières voor 
witwassen, vergroten de effectiviteit van de poortwachtersfunctie en het 
toezicht op de naleving en versterken de opsporing en vervolging. De 
maatregelen uit het plan van aanpak witwassen komen voort uit de bredere 
inzet van het kabinet om de integriteit van de financiële sector te vergroten.  
Het wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen: 

1. Mogelijk maken van gezamenlijke transactiemonitoring door banken; 
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2. Verplichting voor Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 
van terrorisme (Wwft)-instellingen om risico's op witwassen en 
terrorismefinanciering uit te wisselen in het kader van het 

cliëntenonderzoek; 
3. Verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro;  
4. Een herstelbepaling ter verduidelijking van de grondslag voor het 

gebruik van bijzondere categorieën persoonsgegevens en 
persoonsgegevens van strafrechtelijke aard voor het voldoen aan de 
verplichtingen uit de Wwft.  

 
Aangenomen. De minister van Financiën zal het voorstel aan de Tweede 
Kamer doen sturen. 
 

b. Nader rapport inzake besluit specifieke uitkeringen bouwen, wonen 
en de woonomgeving (Minister voor VRO)  

Op 15 juni jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: 
de Afdeling) advies uitgebracht over het ontwerpbesluit specifieke 
uitkeringen bouwen, wonen en de woonomgeving. Met dit besluit wordt de 

grondslag gecreëerd om voor verschillende beleidsdoelen op het terrein van 
bouwen, wonen en de woonomgeving bij ministeriële regeling regels over 
specifieke uitkeringen aan gemeenten of provincies vast te kunnen stellen. 
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft een aantal bezwaren bij 
het ontwerpbesluit en adviseert dit besluit niet te nemen, tenzij het is 
aangepast. De Raad van State vindt de brede grondslag voor specifieke 
uitkeringen, die op het niveau van ministeriële regelingen geregeld kunnen 

worden, te breed en adviseert in het ontwerpbesluit alleen een grondslag op 
te nemen voor de reeds ingestelde spoedeisende regelingen. In navolging 
van deze opmerkingen is de grondslag verder afgebakend, maar de 
grondslag blijft breed genoeg voor mogelijke toekomstige specifieke 

uitkeringen. Dit is noodzakelijk met het oog op de spoedeisende 
onderwerpen die het betreft en waarvoor soms op korte termijn sturing met 
middelen van het rijk op gemeenten geboden wordt geacht. In het nader 

rapport wordt verder nader onderbouwd dat een meerjarige specifieke 
uitkering mogelijk is in het geval er een specifieke wettelijke grondslag 
wordt gebruikt, in de vorm van artikel 81 van de Woningwet. 
 
Aangenomen. De minister voor VRO zal het besluit doen vaststellen. 
 

6. Kamerbrieven AI/Algoritmen 

a. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie Rathenau 
rapport Algoritmes afwegen (Staatssecretaris van BZK)  

In de kabinetsreactie wordt ingegaan op de aanbevelingen die het Rathenau 
Instituut doet. Het Rathenau Instituut onderzocht de mate waarin 

mensenrechten bij profilering in de uitvoering beschermd zijn. De 
aanbevelingen gaan onder andere over het beter hanteerbaar maken van 
richtlijnen voor algoritmen, het belang om te investeren in ethische 
expertise, het versterken van biastoetsing en het investeren in een betere 
informatievoorziening. Het kabinet kan zich vinden in de aanbevelingen. 
Belangrijke maatregelen die worden beschreven zijn o.a. het ontwikkelen 

van een implementatiekader voor de inzet van algoritmen, het stimuleren 
van ethische kennisopbouw en - verspreiding door trainingen en 
opleidingen, het organiseren van experttafels t.a.v. biastoetsing en het 
opzetten van (decentrale) algoritmeregisters. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal een brief aan de Tweede 
Kamer sturen. 
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b. Brief aan de Tweede Kamer inzake verzamelbrief publieke controle 
op algoritmen (Staatssecretaris van BZK)  

Deze brief komt tegemoet aan de wens van de Kamer om meer inzicht te 
krijgen in en controle te krijgen op algoritmen. In de verzamelbrief wordt 
gereageerd op (een verzameling van) de over dit onderwerp ingediende 

moties langs vier lijnen, namelijk: 1) betere bescherming van burgers 
online, 2) duidelijke eisen voor overheidsorganisaties, 3) transparantie over 
de inzet van algoritmen en 4) versterking van toezicht op algoritmen. Moties 
betreffen o.a. het online beschermen van kinderrechten, het ontwikkelen 
van een duidelijk waardenkader, het verplichten van Impact Assessment 
Mensenrechten en Algoritmen (IAMA) en het opzetten en het verplichten 
van een algoritmeregister. Belangrijke maatregelen die in de brief worden 

beschreven zijn o.a. het ontwikkelen van een implementatiekader voor de 

inzet van algoritmen waarin verschillende verplichtingen en instrumenten 
gestroomlijnd samenkomen en het opzetten van een algoritmeregister voor 
tenminste hoog-risico algoritmen. 
 
Aangenomen. De staatssecretaris van BZK zal de brief aan de Tweede 

Kamer sturen. 
 

c. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie WRR-rapport 
‘Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie’ (Minister van EZK)  

In deze brief reageert het kabinet op het in 2021 verschenen rapport 
‘Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie’ van de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR). 
 
Aangenomen. De minister van EZK zal de brief aan de Tweede Kamer 

sturen. 

 
7. Nederlandse Cybersecuritystrategie (Minister van J&V) 

De Nederlandse cybersecuritystrategie (NLCS) beschrijft de cybersecurityaanpak 
voor de komende zes jaar om Nederland digitaal veiliger te maken. De NLCS is 
daarmee de opvolger van de Nederlandse Cybersecurityagenda (NCSA) uit 2018. 
Het kabinet streeft naar een digitaal veilig Nederland waarin burgers en bedrijven 
ten volle kunnen profiteren van deelname aan de digitale samenleving, vrij van 
zorgen over cyberrisico’s. De NLCS beschrijft deze stip op de horizon en de 

keuzes die het kabinet maakt om daar te komen. In het bijbehorende actieplan 
staan de maatregelen waarmee deze ambities worden gerealiseerd en wie 
daarvoor verantwoordelijk is. 
 
Aangenomen. De minister van J&V zal de brief aan de Tweede Kamer sturen.  
 

8. Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland (Minister van BZK) 

Op 24 februari jl. verzocht de Tweede Kamer, bij monde van de leden Leijten (SP) 
en Van der Graaf (CU), om een kabinetsreactie op het rapport ‘Atlas van 

afgehaakt Nederland - Over buitenstaanders en gevestigden’ dat Josse de Voogd 
en René Cuperus met subsidie van de minister van BZK in december 2021 
publiceerden. Bijgaande brief vormt de gevraagde reactie waarbij ingegaan wordt 
op verschillende aspecten van de in de Atlas geschetste problematiek en 
ingezette oplossingsrichtingen die daarop aansluiten. 
 
Aangenomen. De minister van BZK zal de brief aan de Tweede Kamer sturen.  
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9. AMvB besluit afwijkend gebruik frequentieruimte (Minister van EZK)  
Zie MR 11 februari 2022, pt.2d 

Dit ontwerpbesluit gaat over afwijkend gebruik van frequentieruimte. De 
frequentieruimte is de ruimte waar communicatie plaatsvindt door middel van 
frequenties (radiosignalen). Afwijkend gebruik betreft activiteiten die inbreuk 

maken op normaal gebruik van de frequentieruimte, zoals bijvoorbeeld het 
bewust verstoren van communicatie. Op grond van de Telecommunicatiewet 
kunnen regels worden gesteld die dit afwijkend gebruik mogelijk maken. De 
Ministers van J&V en van Defensie willen drones en andere onbemande mobiele 
systemen kunnen neutraliseren wanneer die een serieuze veiligheidsdreiging 
opleveren. Om dat te kunnen doen is het nodig afwijkend gebruik te kunnen 
maken van de frequentieruimte. Deze wens is de aanleiding om een 

ontwerpbesluit te maken, op grond waarvan eisen kunnen worden gesteld aan 

apparatuur en de ambtenaren die de apparaten bedienen.  
Met technisch goed werkende apparatuur en met juist opgeleide ambtenaren die 
die apparatuur gebruiken, worden de betrokken diensten van die ministeries in 
staat gesteld adequaat op te treden bij een dreiging met een drone, zonder dat 
dit leidt tot onnodig, onnodig krachtig en/of te langdurig afwijkend gebruik van de 

frequentieruimte. Optreden is alleen toegestaan als dit tot doel heeft de openbare 
orde en openbare veiligheid te waarborgen dan wel ernstige bedreigingen 
daarvan te bestrijden. De concrete eisen worden in een ministeriële regeling 
uitgewerkt.  
 
Aangenomen. De minister van EZK zal het besluit om advies aanhangig doen 
maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 

 
10. Brief aan de Tweede Kamer inzake kabinetsreactie SEO Economisch 

Onderzoek over de toekomst van de trustsector en overige maatregelen 
betreffende illegale trustdienstverlening (Minister van Financiën)  

Als reactie op een onderzoek naar illegale trustdienstverlening, heeft de 
toenmalige minister van Financiën een onderzoek naar de toekomst van de 
trustsector aangekondigd. Dit onderzoek is uitgevoerd en wordt middels 
onderhavige brief aan de Tweede Kamer aangeboden. In het onderzoek is 
gekeken naar de omvang, aard, meerwaarde en integriteitsrisico's van de 

trustsector. De conclusie van het onderzoek is dat een verbod niet doelmatig en 
efficiënt is. Wel worden er, naast al lopende aanscherpingen van de wetgeving, 
twee beleidsopties uit het onderzoeksrapport opgevolgd. Dit betreft (i) een 
wettelijke aanscherping van de onderzoeksverplichting van trustkantoren naar 
eerdere dienstverlening door andere trustkantoren en (ii) een 
rapportageverplichting ter bevordering van de transparantie van de sector. 
 

Aangenomen. De minister van Financiën zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen. 
 

11. Verzamelbesluit SZW 2023 (Minister van SZW)  

Het Verzamelbesluit omvat een aantal wijzigingen op het beleidsterrein van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het betreft vooral 
technische en redactionele wijzigingen. Deze dienen ter verduidelijking en nadere 
invulling van eerder gemaakte beleidskeuzes en het herstellen van omissies. 

Daarnaast zijn enkele kleine beleidsmatige wijzigingen in dit besluit opgenomen.  
 
Aangenomen. De minister van SZW zal het besluit om advies aanhangig doen 
maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State. 
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12. Conclusies onderraden en ministeriële commissies 

a. Vierhoek d.d. 30 september 2022 

Vastgesteld 
 
1.  Uitwerking prijsplafond 

Aangehouden 
 

2. MKB ondersteuning 

Aangehouden 

 
3. Tijdelijke solidariteitsbijdrage 

Aangehouden  
 
b. Vierhoek d.d. 3 oktober 2022 

Vastgesteld 
 
1. Kamerbrief uitwerking energieplafond 

Met deze brief informeert het kabinet de Kamer nader over het 

voorgestelde prijsplafond. Dit betreft de gekozen prijsplafonds en 
volumegrenzen, alsmede de doelgroep van deze tijdelijke maatregel. 
Tevens wordt ingegaan op de in de APB ingebrachte moties en de 
borging van de besparings- en verduurzamingsprikkel in de regeling. 

Tot slot is toegelicht welke oplossing het kabinet voor het mkb 
voorziet.  

 

Aangenomen. De minister voor K&E zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen. 

 
2 Noodfonds en Niet-afsluiten 

Het kabinet heeft in haar brief van 20 september 2022 ook 
aangekondigd te werken aan een tijdelijke uitbreiding van de situaties 
waarin energieleveranciers gedurende de komende winterperiode geen 
contracten mogen opzeggen, om te voorkomen dat consumenten 
worden afgesloten van energie. 

 
Aangenomen 

 
3. Toelichting koopkrachtberekeningen 

Behandeling in samenhang met pt.1. 
 
c. RWIZO d.d. 4 oktober 2022 

Vastgesteld 
 
1.  Zelftesten in het onderwijs vanaf de kerstvakantie 2023 

(Minister van OCW) 

In juni is besloten de distributie van zelftesten aan het onderwijs tot 
de kerstvakantie te continueren en om voor de herfstvakantie een 
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besluit te nemen over de distributie van zelftesten na de 
kerstvakantie. De distributie wordt gecontinueerd tot 1 april 2023.  
 

Aangenomen 
 

2.  Uitgangspunten voor de uitbreiding van de 
arbeidsmarktinfrastructuur (Minister van SZW) 

De Kamerbrief beschrijft de uitgangspunten voor de uitbreiding van de 
arbeidsmarktinfrastructuur, zoals opgenomen als maatregel in het 
coalitieakkoord. 
Het doel is om mensen snel en duurzaam aan (ander) werk te helpen, 
werkenden inzetbaar te houden en werkgevers goed te ondersteunen 

bij het oplossen van hun personeelsvraagstukken. Hierbij houden 

werkgevers verantwoordelijkheid voor hun HRM-beleid.  
De ambitie is beter en eerder de beschikbare dienstverlening naar 
ander werk aan te bieden aan mensen, vooral aan mensen die extra 
ondersteuning kunnen gebruiken. Dit kan worden bereikt door de 
landelijke en regionale samenwerking tussen arbeidsmarktpartijen 

beter te stroomlijnen. Dit kan werkloosheid voorkomen of verkorten 
en een tekort aan personeel verminderen. Het kabinet is van plan om 
een arbeidsmarktinfrastructuur in te richten waarin iedereen op één 
plek terecht kan voor arbeidsmarktdienstverlening. 
 
Aangenomen. De minister van SZW zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  

 
3.  Kamerbrief stelselherziening kinderopvang (Minister van SZW) 

In deze brief informeren de ministers van SZW en OCW, minister voor 

PVO en de staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane) de 
Tweede Kamer over de stelselherziening in de kinderopvang. De brief 
beschrijft de stappen die sinds het commissiedebat kinderopvang van 
21 april 2022 zijn gezet richting het nieuwe stelsel. Met deze brief 
wordt het adviesrapport van ABDTOPConsult over de uitvoerder van 
het nieuwe stelsel naar de Tweede Kamer verzonden. Op basis van het 

advies is besloten om in de komende periode met een greenfieldtraject 
in gezamenlijkheid met uitvoeringsorganisaties (DUO, DG Toeslagen, 
SVB en UWV) en veldpartijen, verder te werken aan het ontwerpen en 
realiseren van het nieuwe stelsel. Deze werkwijze sluit goed aan bij de 
het programma Werk aan Uitvoering. Met een nauwe samenwerking 
tussen beleid en uitvoeringsorganisaties in een greenfieldtraject kan 
een nieuw stelsel gerealiseerd worden dat goed in elkaar zit, voor de 

uitvoering maar zeker ook voor ouders. De ambitie is om het nieuwe 
stelsel per 1 januari 2025 in werking te laten treden. In het 
greenfieldtraject zal inzichtelijk worden gemaakt welke mogelijkheden 

er zijn voor het nieuwe kinderopvangstelsel en ook wat een 
realistische implementatietermijn is (met oog op kwaliteit en 
zorgvuldigheid). 

 
Aangenomen. De minister van SZW zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen. 

 
4.  Kabinetsreactie op de evaluatie Regeling LZA/LP en het vervolg 

van de voorgenomen Regeling L1-12 (Minister van VWS) 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 
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5.  Kabinetsreactie op de derde evaluatie Embryowet (Minister van 
VWS) 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 
 

6.  Coalitiemiddelen voor onderzoek naar de aanpak van 
alzheimer, obesitas en kanker (Minister van VWS) 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 

 
7.  Tijdelijk besluit matiging van de indexering van de eigen 

bijdrage Wet langdurige zorg en de eigen bijdrage voor 
bescherm wonen ingevolge de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 (Minister voor LZS) 

Aangehouden tot een volgende vergadering. 
 

d. MCKE d.d. 5 oktober 2022 

Vastgesteld 
 
1.  Wijziging van de wet tot wijziging van de Tijdelijke wet 

Groningen in verband met een aantal omissies en de 
toepassing van het bewijsvermoeden op de gasopslag in 
Grijpskerk (Staatssecretaris van EZK) 

De wetswijziging neemt een aantal knelpunten die vooruitlopend op de 
implementatie van het wetsvoorstel Versterken, welke momenteel 
aanhangig is bij de Eerste Kamer, en de implementatie van de 

bestuurlijke afspraken van 6 november 2020 naar voren kwamen, 
weg. Daarnaast wordt met het voorstel de toegezegde toepassing van 
het bewijsvermoeden op Grijpskerk vastgelegd. Verder bevat het 

voorstel wijzigingen die praktisch van aard zijn, of meer flexibiliteit 
bieden aan de uitvoering in toepassing van het wetsvoorstel 
Versterken. Ook bevat voorliggende wetswijziging een aantal 
verhelderende wijzigingen in het artikel over de heffing van kosten 
aan NAM, een aanpassing inzake de verstrekking van historische 
schadedata van NAM aan de Minister van EZK en een aanpassing 
inzake de verstrekking van de gegevens over gezondheid. 

 
Aangenomen. De staatssecretaris van EZK zal het voorstel om advies 
aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van 
State.  

 
2.  Internationale Klimaatstrategie en aanbiedingsbrief (Ministers 

voor BHOS en K&E) 

De Internationale Klimaatstrategie beschrijft de internationale 
klimaatambities van Nederland tot 2030/2050 en de concrete 

klimaatacties van dit kabinet. 
 

Aangenomen. De ministers voor BHOS en K&E zullen de brief aan de 
Tweede Kamer sturen.  

 
3.  Kamerbrief verwachtingen klimaatconferentie COP27 (Minister 

voor K&E) 

Van 6 tot en met 18 november 2022 vindt de 27e Conferentie van 
Partijen (C0P27) van het United Nations Framework Convention on 
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Climate Change (UNFCCC) plaats. De Kamerbrief beschrijft de 
Nederlandse inzet voor COP27. 

 

Aangenomen. De minister voor K&E zal de brief aan de Staten-
Generaal sturen.  

 
4.  Operationele doelstellingen en proces Meerjarenprogramma 

Klimaatfonds (Minister voor K&E) 

De notitie bevat een voorstel voor een nadere concretisering van de 
doelstellingen per perceel uit het wetsvoorstel Klimaatfonds, die de 
basis vormen voor het uitwerken van de deelprogramma's. De 
doelstellingen zijn gebaseerd op de afspraken uit het coalitieakkoord 

en de nadere uitwerking hiervan in het ontwerp beleidsprogramma 

Klimaat. Daarnaast bevat de notitie een porcesvoorstel en planning 
voor het uitwerken van de deelprogramma's en het 
Meerjarenprogramma. Tot slot bevat de notitie een nadere uitwerking 
van de wijze waarop onafhankelijk expertise wordt betrokken. 

 

Aangenomen 
 

5.  Voortgang Verduurzaming bestaande utiliteitsbouw (Minister 
voor VRO) 

De Kamerbrief bevat de uitwerking van het beleid voor de 
verduurzaming van de utiliteitsbouw. Het gaat om de eindnorm en de 
portefeuilleaanpak voor de bestaande utiliteitsbouw en de handhaving 
van de energielabel C verplichting voor kantoren. Het eerste voorstel 
is om de eindnorm voor de bestaande utiliteitsbouw getrapt in te 

voeren. Tot 2030 gaat het om een niet-verplichte eindnorm 

(=renovatiestandaard), die op basis van een kostenoptimalisatiestudie 
net iets onder het vigerende niveau ligt voor nieuwbouw. Na 2030 
wordt een verplichte wettelijke eindnorm voor 2050 ingevoerd. 
Gebouwen die voldoen aan de eindnorm (zowel fase 1 als fase 2) 
hebben een zeer hoge energieprestatie en zijn daarmee klaar voor 
2050. De uitwerking betreft een afspraak uit het Klimaatakkoord en 

sluit aan bij de Europese richtlijn voor de energieprestatie van 
gebouwen (EPBD). Het tweede voorstel is de introductie van een 
portefeuille-aanpak. Deze aanpak vloeit ook voort uit de afspraken in 
het Klimaatakkoord. Eigenaren met een grote vastgoedportefeuille 
krijgen hiermee de ruimte van het bevoegd gezag (omgevingsdiensten 
en gemeenten) om meer flexibel in de tijd en dus meer aansluitend bij 
natuurlijke momenten te verduurzamen, mits er een plan is voor de 

verduurzaming voor de gehele gebouwenportefeuille gericht op een 
bovenwettelijk niveau aansluitend bij de doelstelling van 55% CO2 
reductie in 2030. 

 
Aangenomen. De minister voor VRO zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  

 
e. REA d.d. 5 oktober 2022 

Vastgesteld 
 

1. Voorbespreking informele Europese Raad en EPG 6-7 oktober 
2022 

De informele Europese Raad (ER) komt op 7 oktober 2022 bijeen. De 
onderwerpen Russische agressie tegen Oekraïne, energie en de 
economische situatie staan op de agenda. Voorafgaand aan de ER 
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vindt op 6 oktober 2022 de eerste bijeenkomst van de Europese 
Politieke Gemeenschap (EPG) plaats. 
 

De REA gaat akkoord met de inzet voor de informele ER en EPG 6-7 
oktober 2022. 
 

2. EU-schaakbord 

Het komende kwartaal zijn de mogelijk kwetsbare dossiers voor 
Nederland, die specifieke aandacht vergen vanwege hoge politieke 
gevoeligheid en een mogelijk ongunstig EU-krachtenveld:   
- Energieprijzen en energie-onafhankelijkheid 
- Schengentoetreding Bulgarije, Roemenië en Kroatië 

- EU-uitbreiding, visumliberalisatie Kosovo en kandidaat-

lidmaatschapsstatus Bosnië-Herzegovina 
- Rechtsstatelijkheid Hongarije 
- Asiel en migratiepact 
- Voorstel natuurherstel  
- Herziening richtlijn energieprestaties gebouwen (EPBD) 

 
De REA neemt kennis van het EU-schaakbord. 
 

f. Vierhoek d.d. 7 oktober 2022 

Vervallen 
 

13. Belangrijke zaken die in de Tweede en/of Eerste Kamer aan de orde zijn 
geweest of op korte termijn zullen komen 

a. Algemene Financiële Beschouwingen, 5 en 6 oktober 2022 

b. Wetgevingsoverleg Wet toekomst pensioenen (36 067), 10 oktober 
2022 

c. Vragen van het lid Koekkoek (Volt) over het verstrijken van de 
termijn om nieuwe informatie aan te leveren aan de GRECO (te 
weten 30 september 2022) naar aanleiding van de nog niet 
afgeronde behandeling van de GRECO-initiatiefnota van de leden 
Dassen en Omtzigt (eerste termijn vond plaats op 19 september jl.) 

14. Behandeling van de bij de voorzitter aangemelde onderwerpen die niet in 
de agenda zijn opgenomen 

a. Communicatiekalender 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 
b. Vervallen 

c. Benoemingsbesluit leden van de adviescommissie versterken 
weerbaarheid democratische rechtsorde (Minister van BZK) 

De raad stemt in met de volgende benoemingen voor het Adviescommissie 
versterken weerbaarheid democratische rechtsorde: 
- drs. M.J.J. van den Anker; 

- dr. G.M. van Buuren; 
- prof. dr. P. Dekker; 
- S. El Fizazi; 
- drs. F.J.J. Geraedts; 
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- prof. dr. E.H. Tonkens; 
- prof. dr. R. Vliegenthart; 
- J.J. de Voogd; 

- N.R. van Weezel. 
 
d. Banenafspraak sector rijk en social return (Minister van BZK) 

In het voorjaar werd de motie Kathmann/Maatoug aangenomen, waarin de 
Kamer het kabinet verzoekt om voor de zomer met plannen te komen die 
ervoor zorgen dat de Rijksoverheid zich aan haar eigen doelstelling houdt 
om voldoende banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. 
De minister voor APP stuurde de Kamer op 7 juli van dit jaar een brief 
waarin het plan voor de sector Rijk op hoofdlijnen werd beschreven. Om te 

zorgen dat versneld meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk 

komen bij de rijksdienst pleegt de sector Rijk op twee punten extra inzet: 
enerzijds het naar voren halen van de eerder aangekondigde centrale 
financieringsconstructie en anderzijds meer inzet voor social return. In deze 
brief informeert de minister van BZK verder over de uitwerking van het 
plan. Daaraan voorafgaand wordt de aanpak en de realisatie binnen de 

sector Rijk beschreven zoals deze nu is. De brief is tevens een beleidsreactie 
bij een onderzoeksrapport over social return bij de rijksoverheid en hoe de 
grootste leveranciers daar tegenaan kijken. De rapportage wordt 
tegelijkertijd met de brief aan de Kamer gezonden. 
 
Aangenomen. De minister van BZK zal de brief aan de Tweede Kamer 
sturen.  

 
e. Negende ISB EZK 2022 (Minister van EZK) 

Het kabinet heeft op 20 september 2022 (Kamerstuk 36 200, nr. 5) 

aangekondigd met aanvullende maatregelen voor de energierekening te 
komen, waaronder de instelling van een tijdelijk prijsplafond voor 
kleinverbruikers, zoals huishoudens, zzp'ers en kleine bedrijven. 
Zoals toegelicht in de Kamerbrief Nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond 
energie van 4 oktober 2022 zal het tijdelijke prijsplafond voor 
kleinverbruikers op 1 januari 2023 in werking treden. 

Voor de periode tot 1 januari, dus november en december van dit jaar, 
wordt gewerkt aan een tussenvariant waarbij een prijsplafond wordt 
gesimuleerd. Zo zien huishoudens al begin deze winter direct effect van het 
prijsplafond. Kleinverbruikers ontvangen in deze maanden via de 
energieleveranciers een tegemoetkoming van€ 190 als korting op de 
energierekening. Voor deze tegemoetkoming ontvangen de 
energieleveranciers een eenmalige subsidie. De kosten van de uitvoering 

door RVO van de subsidieregeling moeten nog vastgesteld worden en zullen 
gedekt worden binnen het budget van€ 2,6 mld. 
Bijgevoegde negende incidentele suppletoire begroting (ISB) bevat de 

budgettaire verwerking van het tijdelijke prijsplafond energie voor 
kleinverbruikers in 2022. 
 

Aangenomen. De minister van EZK zal de incidentele suppletoire begroting 
aan de Staten-Generaal sturen. 

 
f. Bespreking asielproblematiek 

g. Rapport-Remkes 'Wat wel kan – Uit de impasse en een aanzet voor 
perspectief' 

h. Tweede deelonderzoek Onderzoeksraad voor Veiligheid ‘Aanpak 
coronacrisis’ 
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i. Koninkrijksrelaties 

j. Niet openbaar 

k.  Benoeming ABDTOPconsultant bij ABDTOPConsult 

drs. E.J. van Kempen 
 
l. Benoeming directeur Planbureau voor de Leefomgeving 

prof. dr. M. Hekkert 
 

XX. Besluitenlijst 

II.  Stukken, rondgezonden ter kennisneming van de raad 

a. Aanstelling politiek assistent minister van Financiën (Minister van 
Financiën) 

De raad neemt kennis van de brief. 
 


